ÅRSMØTE 2011 – BRØSTADBOTN IL
Nordavindshagen 06.04.11 kl. 19.00
Til stede:
Fra hovedstyret: Frank Moldvik, Stig Stokkland, Hans Bakkejord.
Øvrige: Kenneth Karlsen, Rolf Kastnes, Aud Kastnes, Astrid Gamst, Sissel Ramfjord Paulsen,
Marit Kastnes, Siv Larsen.

1. Godkjenning av frammøtte representanter
Enstemmig godkjent

2. Godkjenning av saksliste
Enstemmig godkjent

3. Valg av møteleder
Leder Frank Moldvik ble enstemmig valgt

4. Valg av sekretær
Stig Stokkland ble enstemmig valgt

5. Årsberetninger
-

Hovedstyret
Enstemmig godkjent. Årsmøtet tok opp spørsmålet omkring ansvarsforhold og
økonomi for Dyrøyhallen. Hovedstyret ser positivt på å bidra økonomisk til hallen,
med utgangspunkt i en avtale med hallstyret, der også kommunen bidrar.

-

Fotballgruppa
Enstemmig godkjent. Årsmøtet ga honnør til arbeidet i fotballgruppa, og innfører
handlingsplan for alle gruppene inkl hovedstyret.

-

Volleyballgruppa
Enstemmig godkjent. Ingvild Stokkland føyes til i treneroversikten som trener for
GU12.

-

Skigruppa
Enstemmig godkjent.

6. Regnskap
-

Hovedstyret
Enstemmig godkjent

-

Fotballgruppa
Enstemmig godkjent

-

Volleyballgruppa
Enstemmig godkjent

-

Skigruppa
Enstemmig godkjent

-

Allidrett
Enstemmig godkjent

7. Fastsetting av medlemskontigent
Årsmøtet fastsatte følgende satser for kontingenten/ treningsavgifter:
Nye priser
Voksen:………………......... 200,Barn under 16:.........………..100,Støttemedlem………………..100,Alle som driver aktivitet eller har verv i BIL regnes som kategori «Voksen».
Årsmøtet fastsetter følgende spilleravgifter:
Fotball og volleyball skal fortsatt ha samme pris
Aldersbestemt under 16 år………….. 300,Voksne .....................…………….…. 450,50 % søskenmoderasjon på spilleravgift.
Kontingent og spilleravgift innkreves av hovedstyret. Det utarbeides sentralt register over
medlemmer og tillitsvalgte. Alle grupper som driver aktivitet i Dyrøyhallen må være
medlem eller betale halleie.

8. Budsjetter
-

Hovedstyret
Ikke utarbeidet

-

Fotballgruppa
Ikke utarbeidet

-

Volleyballgruppa
Ikke utarbeidet.

9. Valg:

10.Innkomne saker
Datakurs: Det legges opp til datakurs med kombinasjon av Office, facebook og publisering på
websiden. Tilbys alle gruppene.
Holdninger: Det er kommet inn forespørsel fra fotballgruppa om å styrke arbeidet med
holdninger i forholt til idrettsaktivitet, i form av møter og ulike tiltak.
Årsmøtet vedtar opptak av Allidrettsgruppa i BIL med formål å drive aktiviet for barn 0-12 år.
Representert ved Kenneth Karlsen i hovedstyret. Ellers konstituerer gruppa seg selv.
Møtet slutt kl. 22.00
Stig Stokkland
Ref.
Sign.

Frank Moldvik
Leder
Sign.

